
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Структура, тенденції розвитку і класифікація науки в Україні 

 

Наука як система знань має специфічну структуру, включаючи ряд еле-

ментів. 

Головним складовим елементом науки, її системоутворюючою ланкою 

є наукові закони, які мають відповідати законам об'єктивного світу, бути їх 

більш менш точним відображенням. Тому наукова думка розвивається не ви-

падковими стрибками, а підпорядкована певним законам логіки. Окремі за-

кони розкриваються через узагальнення історії науки, аналізу особливостей 

її поступального руху і відображають відносну самостійність науки, її особ-

ливу якість, тоді як загальні закони пов'язують науку з практикою та іншими 

науками і явищами. Якщо закони філософії відображають найбільш загальні 

риси економічних відносин, то закони економіки – їх специфічні риси. При 

цьому останні включають категорії філософії та специфічні риси економічної 

дієвості. Розглядаючи закони і категорії філософії та економічної теорії, мо-

жна стверджувати, що вони становлять цілісну систему у розвитку суспільс-

тва. 

Поєднання природних законів і закономірностей із законами економіки 

виявляється у підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин. Так, 

виконання довгострокової аграрної програми в Україні залежить не лише від 

дії економічних законів, а й від законів природи, які впливають на ефектив-

ність землеробства і рослинництва. До них, зокрема, відносять закони: рівно-

значності і незалежності процесів життя рослин, факторів обмеження, опти-

муму зворотності, плодозміни та ін. Сутність закону рівнозначності та неза-

лежності процесів життя рослин полягає у тому, що неможливо один необ-

хідний для рослин фактор (вода, тепло, світло) замінити іншим. Згідно з за-

коном обмежуючого фактору рівень урожайності завжди визначається фак-

тором, який міститься у мінімумі, і скільки б не зростала величина інших фа-

кторів, урожайність не збільшуватиметься. Закон оптимуму полягає у дотри-

манні найбільш раціонального співвідношення між вологою і речовинами 

живлення, що створює умови для повного розвитку рослим. Згідно із законом 

зворотності, рослини за вегетаційний період споживають із ґрунту речовини 

живлення, які потім необхідно повернути ґрунту. Закон плодозміни полягає 

у плодозміні культур на полях у просторі і часі, тобто дотриманні сівозміни. 

Наука являє собою не застиглий сплав знань, а динамічну систему, що 

має свій життєвий цикл і проходить свої етапи розвитку від зародження до 

зрілості. Процес становлення будь-якої конкретної науки в історичному 

плані включає наступні періоди (рис 1.1). 

До науковий період. У плині цього періоду в тій предметній області, 

де пізніше буде споруджений «будинок науки», здійснюється повсякденна 

практична діяльність людини. При цьому протягом до наукового періоду ме-

тоди практичної діяльності формуються стихійно й не передаються від лю-



дини до людини. Тому що нагромадження знань відсутній, то відсутній і на-

ука. Зате формується мистецтво відповідної предметної області. Суть цього 

явища полягає в тому, що деякі люди здійснюють певні види діяльності істо-

тно краще, ніж інші (тобто вони більше «митецькі» у цій області). Приклад: 

Відносно недавно такий стан спостерігався в рекламній справі: товари рек-

ламувалися, майстри й лідери в рекламі існували, однак їхній досвід не був 

узагальнений і систематизований, як наслідок, була відсутня формальна 

схема дій і типові прийоми поводження в рекламному бізнесі. 

 

 
 

Рис 1.1 – Етапи становлення науки 

 

 



Емпіричний рівень розвитку науки. У цей період виникає обмін до-

свідом діяльності. Знання передаються від людини до людини, узагальню-

ються й накопичуються. Як наслідок, у ту область, де колись безроздільно 

панувало мистецтво, вторгається наука. Однак мистецтво предметної області 

не зникає: воно перетворюється в уміння фахівця пристосувати до конкрет-

них умов ту формалізовану схему дій, що наука пропонує для типової ситуа-

ції. 

Теоретичний (методологічний) рівень розвитку науки. У даному 

періоді основне завдання науки - пояснення явищ предметної області. Як на-

слідок, у цьому періоді для науки характерне застосування методів теорети-

чних досліджень, тобто таких методів, як висування гіпотез, моделювання, 

ідеалізація, абстрагування узагальнення, уявний експеримент. 

Методологічний рівень розвитку науки. Це вищий період розвитку 

науки, у якому об'єктом дослідження ставати мама наука. Назва даного пері-

оду походить від терміну «методологія», що узагальнює вчення про методи 

й теорії, про структуру логічної організації науково-дослідної діяльності. 

Циклічний розвиток науки 

Крім того, що наукові дисципліни проходять лінійний розвиток від до 

наукового періоду до методологічного періоду, будь-якій зрілій науці влас-

тивий циклічний розвиток. Відповідно до концепції американського філо-

софа й історика науки Томаса Куна, будь-яка конкретна наука розвивається 

циклічно шляхом постійної зміни двох якісно різних періодів: періоду «нор-

мальної науки»; кризи й революційного періоду (рис 1.2) 

 

 
 

Рис. 1.2 – Цикли розвитку науки 

Період нормальної науки – це рівноважний стан науки, коли безроз-

дільно панує деяка парадигма. 

Парадигма - це визнана наукова теорія, що протягом певного часу за-

дає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й сама пануюча 



модель наукової діяльності, що складає із сукупності теоретичних принци-

пів, метрологічних норм, світоглядних установок і ціннісних критеріїв. Ін-

акше кажучи, це пануюча концептуальна система, стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в собі, з одного боку, 

факти і дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знання – теорію. 

Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень учених. 

Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може 

існувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових знань 

лише тоді, коли вони виступають у систематизованому, узагальненому ви-

гляді, є основою підтвердження законів дійсності. Закони і факти у науці на-

бувають певної інтеграції і служать базою для більш широких наукових уза-

гальнень за умови, що вони відображені у теоріях. 

Важливим структурним елементом будь-якої науки є специфічні кате-

горії – найбільш загальні поняття, що відображають особливості її предмета, 

змісту і методу. Вони є незмінним засобом дослідження і систематизації ма-

теріалу (категорії товару і вартості, володіння і власності у економічній тео-

рії, подвійності відображення і балансового узагальнення господарських 

процесів у бухгалтерському обліку; індексів у статистиці). 

Крім того, у науці розрізняють також такі елементи, як принципи, пос-

тулати, правила. 

Принципи тісно пов'язані із законами. Вони спеціально створюються у 

процесі систематизації знань, але на відміну від законів об'єктивно у природі 

не існують. Принципи можуть виступати у формі постулатів, тобто поперед-

ніх припущень, які є основою для великих теоретичних узагальнень. 

Основні сучасні тенденції розвитку науки полягають у переході від 

їх диференціації до їх інтеграції, перехід від координації наук до їх суборди-

нації і від одноаспектності наук до розгляду їх у комплексі. Саме ця тенден-

ція проявилася в створенні міждисциплінарних галузей знань, які цементу-

ють собою фундаментальні науки; у взаємодії між різними науками, які ви-

вчають один і той же об’єкт одночасно з різних боків; у посиленні цієї взає-

модії аж до комплексного вивчення об’єкта системою наук. Нині ця тенден-

ція характерна для об’єктів, які мають глобальний характер. 

Сучасна наука пройшла дуже складний історичний шлях. А відкриттю 

– цьому своєрідному якісному стрибку в науці – передує довге кількісне на-

громадження спільних зусиль цілої групи людей. Проте саме відкриття здат-

ний зробити далеко не кожний вчений. Наука розвивається не випадково, а 

підпорядкована певним об’єктивним закономірностям. Дуже важливу роль у 

роз- витку науки відіграє наступність. Це означає, що кожне нове відкриття 

готується всім ходом попереднього розвитку наукових знань. 

Дуже виразно сказав про це Ньютон: «Якщо я бачу далі Декарта, так 

це тому, що я стою на плечах гігантів». Однією з важливих закономірностей 

розвитку науки є те, що вона дедалі істотніше впливає на розвиток техніки та 

виробничих технологій. В процесі розвитку науки відбувається взаємозбага-

чення різних її галузей досвідом та ідеями. Розвитку науки притаманні й пе-

вні суперечності. Як складне суспільне явище, наука не тільки впливає на 



суспільство, а й сама відчуває його вплив, в силу чого окремі наукові досяг-

нення мають трагічні для людства наслідки. 

Згадаймо хоча б як розвиток ядерної фізики призвів до того, що мож-

ливими стали атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, Чорнобильська трагедія 

тощо. Людське суспільство зіткнулося сьогодні з кричущою суперечністю 

між умовами життя людей і штучним середовищем, створюваним ними в 

процесі науково-технічного прогресу. Як застерігав Ф. Енгельс: «Не будемо 

тішитися нашими перемогами над природою. За кожну таку перемогу вона 

нам мстить.» Отже, завдання сучасного вченого – не тільки розвивати на-

уку, а й завжди ретельно зважувати можливі наслідки своїх відкриттів для 

навколишньої природи, дбаючи про те, щоб вживалися всі необхідні приро-

доохоронні заходи. 

Інколи науку розглядають навіть як головного винуватця усіх нещасть 

людства, як знаряддя насильства над людьми. Її звинувачують у тому, що 

вона, розглядаючи лише числові абстракції предметів, відкидає емоційний 

підхід до діяльності людей, не відрізняє добра від зла. Прихильники такого 

підходу забувають про те, що роль науки у суспільстві визначається самим 

суспільством, його характером, структурою, виробничими відносинами. Зви-

чайно, не наука винна в таких нещастях людства, як забруднення хімічними 

та радіоактивними відходами, озонові діри, парниковий ефект тощо, а виною 

є нехтування людством мудрими законами Природи. 

Класифікація наук 

Від зародження науки розвиток знання ґрунтувався на його класифіка-

ції за тією чи іншою ознакою, що відігравало вирішальну роль в організації, 

по- будові, спеціалізації знання і пізнавальної діяльності. Тому класифікація 

наук як логіко-методологічна, аксіологічна) і соціокультурна проблема відо-

бражена в багатьох філософських і наукознавчих дослідженнях, які, розгля-

даючи структуру науки з однієї точки зору і не претендуючи на цілковиту 

повноту, доповнюють одне одного, подаючи досить широке уявлення про 

принципи формування, розвитку та функціонування науки. 

Багатогранність форм наукових досліджень зумовлює необхідність їх 

класифікації із врахуванням предмета, характеру, взаємозв’язку різних видів 

досліджень. При цьому досягають не тільки, теоретичної, а й практичної 

мети розвитку науки. 

Проблема класифікації наук має таку тривалу історію, як і сама наука, 

тому будь-який науковий аналіз що претендує на цілісність, не може уник-

нути розгляду історії питання, оскільки у кожну історичну епоху наукові 

знання виконували своєрідні функції. Це було зумовлене рівнем розвитку на-

уки, можливостями суспільства використовувати наявні знання. Вже в добу 

античності не лише продукувалися нові знання, а й були здійснені спроби 

класифікації існуючих. 

Одним з перших таку спробу здійснив Демокрит (470 чи 460–380 (чи 

370 до н. е.), який наукову систему поділяв на три частини: вступну («каноні- 

ку» як вчення про істину та її критерії); фізику (науку про різноманітні про-

яви буття); етику (похідну від фізики). У його класифікації всі розділи були 



органічно поєднані: «каноніка» належала до фізики як її вихідний розділ, 

вона мала нелогічний характер, а обґрунтовувала правильність обраного си-

стемою шляху, захищала основні положення наукової системи від ворожих 

їй учень. Етика вважалася додатком до фізики. 

У контексті проблеми диференціації наукових знань Аристотель по- 

рушив питання про необхідність упорядкування самого знання та вироб-

лення мистецтва пізнавальної діяльності. Класифікуючи науки за теоретич-

ним рівнем та історичними умовами їх виникнення, він виокремлював, з од-

ного боку, філософію, математику, фізику, з іншого, – мистецтво та науки, 

які не слугують ні для насолоди, ні для необхідних потреб. 

Це свідчить, що наукове знання він розглядав як самоцінність безвід-

носно до його можливого практичного застосування. Таким прихильником 

упорядкування наукового знання у західноєвропейській традиції був рефор-

матор науки Нового часу, англійський філософ і політичний діяч Френсіс Бе-

кон (1561–1626). У своїй праці «Новий органон» він поділяв знання на те, яке 

вгадує природу, і те, яке тлумачить її, а також прагнув класифікувати всі на-

уки на основі внутрішньої логіки їх розвитку: «Ми не заперечуємо, що після 

того як з усіх наук будуть зібрані і розташовані по порядку всі досліди і вони 

зосередяться у знанні та судженні однієї людини, то з переносу дослідів од-

нієї науки в іншу через той дослід, який ми звемо науковим, може бути відк-

рито багато нового – корисного для життя людини». На цих міркуваннях 

ґрунтується поділ ними наукових досліджень на світоносні і плодоносні. 

Класифікація наук, яку запропонував німецький мислитель Фрідріх Ен-

гельс (1820 – 1895), відповідала рівню розвитку знань другої половини XIX 

ст. Розглядаючи принципи матеріальної єдності світу і його невичерпної які-

сної багатоманітності, він виокремлював науки за описуваними ними фор-

мами руху матерії. На цій підставі Енгельс доводив, що класифікація наук, 

кожна з яких аналізує окрему форму руху або ряд пов’язаних між собою і 

таких, що переходять одна в одну, форм руху, є одночасно класифікацією, 

розташуванням, згідно із внутрішньо притаманною їм послідовністю цих 

форм руху, і в цьому полягає її значення. В основу диференціації наук він 

поклав принцип об’єктивності, згідно з яким відмінності між науками зумо-

влені відмінностями в об’єктах їх дослідження. Ними є існуючі форми руху 

матерії (механічна, фізична, хімічна, біологічна, соціальна). 

З виникненням у західній Європі наприкінці XIX ст. некласичної філо-

софії змінилися й критерії класифікації наук. Так, німецький філософ Генріх 

Ріккерт (1863–1936), прагнучі «показати заплутаність і складність проблеми 

класифікації наук і всю безпорадність цьому питанні звичайних схем», вва-

жав, що емпіричні науки розпадаються на дві головні групи: природознавс-

тво (науки, які вивчають фізики, хіміки, анатоми, фізіологи, біологи, геологи) 

та науки про культуру (які досліджують теологи, юристи, історики і філо-

логи) тобто суспільні, гуманітарні науки. Усвідомлюючи, що обидві групи 

наук поєднані між собою багатьма зв’язками, і заперечуючи їх абсолютне 

протиставлення, він розглядав і основні розбіжності між ними. 



Філософ вважав, що це допоможе віднайти відправні засади для дифе-

ренціації наук про культуру як молодших за часом виникнення, між якими, 

на відміну від природничих наук, ще не встановлено тісних зв’язків. 

Важливий внесок у класифікацію наук зробив німецький філософ Ед-

мунд Гуссерль (1859–1938). Створюючи феноменологічну філософію, він ро-

зрізняв чисту феноменологію як науку про феномени (явища) та інші науки, 

які також досліджують феномени: психологію – науку про психічні, приро-

дознавство – науку про фізичні явища (феномени); історію – науку про істо-

ричні феномени, культуру – науку про культурні феномени. У цих двох різ-

новидах науки йдеться про феномени різного порядку: конкретні науки є на-

уками про факти, чиста, або трансцендентальна феноменологія обґрунтована 

не як наука про факти, а як наука про сутності, що має на меті констатувати 

пізнання сутності. 

Е. Гуссерлю належить ще одна класифікація – за характером понять, 

утворених певними науками. За цією ознакою він поділив всі науки на де-

скриптивні, які ґрунтуються на описуванні, використовуючи дескриптивні 

(описові) поняття, і точні науки, які пояснюються за допомогою однознач-

ного, точного визначення. Геометрію та інші математичні науки він назвав 

точними, а природничі – дескриптивними, хоча й вважав, що вони тісно 

пов’язані між собою. Та, попри ці зв’язки, жодна з груп наук не може підмі-

нити іншу. 

Над проблемами класифікації наукового знання працював й українсь-

кий природодослідник, мислитель Володимир Вернадський (1863–1945), 

який одним із перших у світовій науці усвідомив важливість теоретичного 

освоєння проблем наукознавства, дослідження феномену науки засобами са-

мої науки. Його внесок у становлення цієї дисципліни зберігає своє значення 

дотепер. 

Особлива роль належить його праці «Наукова думка як планетарне 

явище», у якій В. Вернадський розглядав вузлові проблеми розвитку приро-

дознавства, виокремлення та інтеграції його галузей і формування на цій ос-

нові нових міждисциплінарних наук (фізична хімія, хімічна фізика, біохімія, 

біогеохімія та ін.). Будь-яку класифікацію наук він вважав умовною, але не-

обхідною для окреслення визначення предметних галузей їх дослідження. 

Традиційною вважається класифікація наук за предметом дослідження, 

згідно з якою виокремлюють природничі, суспільні, гуманітарні та соціальні 

науки тощо (рис. 1.3). 

 



 
 

Рис 1.3 – Класифікація наук. 

 

Іншим прикладом традиційної класифікації наук є їх поділ залежно від 

пізнання та практичної дії на теоретичні (фізика, хімія, астрономія, біологія, 

математика та інші) і прикладні (радіотехніка, гірнича справа, агрохімія, ме-

дицина тощо). Такий підхід поділяв німецько-американський філософ, соці-

олог Еріх Фромм (1900–1980), вважаючи, що науку слід диференціювати за 

встановленням об’єктивно правильних норм виведення знань. За його твер-

дженням, чисті, тобто теоретичні, науки мають справу з відкриттям фактів і 

принципів, а прикладні зорієнтовані на практичні норми, відповідно до яких 

належить діяти. Метою класифікації наук є розкриття взаємного зв’язку між 

науками на основі певних принципів і відображення цих зв’язків у вигляді 

логічно аргументованого розміщення, групування сукупності наук в єдину 

систему знань і графічного відображення структури взаємозв’язку між ними 

в різній формі, зокрема, у вигляді таблиць. 

Оформлення науки як соціального інституту, відбулося тільки на поча-

тку XVIII ст., коли в Європі були створені наукові товариства і академії, а 

також почали видаватись наукові журнали. 

За характером спрямованості і безпосереднього відношення до прак-

тики науки прийнято поділяти на фундаментальні і прикладні. 

Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що управляють 

поведінкою і взаємодією базисних структур природи і суспільства. До них 

належать: велика група фізико-технічних і математичних наук (математика, 

ядерна фізика, фізика плазми, фізика низьких температур, кібернетика); хімія 

і біологія; велика група наук про Землю (геологія, геофізика, фізика атмос-

фери, води і суші, геоінформаційні системи і технології, аерокосмічні методи 

досліджень); соціальні науки. 

Фундаментальні дослідження поділяються на вільні (чисті) і цілеспря-

мовані. Вільні (чисті) дослідження, зазвичай мають індивідуальний характер 

і очолюються визнаним вченим – керівником роботи. Характерною особли-

вістю цих досліджень є те, що вони наперед не визначають певних цілей, але 



в принципі спрямовані на отримання нових знань і більш глибоке розуміння 

навколишнього світу. 

Цілеспрямовані дослідження мають відношення до певного об’єкта і 

проводяться з метою розширення знань про глибинні процеси і явища, що 

відбуваються в природі, суспільстві, без урахування можливих галузей їх за-

стосування. 

І вільні і цілеспрямовані фундаментальні дослідження можуть бути по-

шуковими. 

Фундаментальні науки мають значну силу притягання, їх завдання зна-

ходяться на межі між відомим і неочікуваним, у зв’язку з чим фундамента-

льні дослідження відрізняються невизначеністю кінцевого результату. Оскі-

льки дослідник, як правило, весь час стоїть на підступах до невідомого, вибір 

конкретних шляхів фундаментальних досліджень часто визначається інтуї-

цією, досвідом і внутрішньою логікою розвитку науки. 

У свою чергу, фундаментальні науки постійно відкриті для нових ідей 

і підходів, у них закладена здатність переглянути звичні уявлення про навко-

лишній світ, і, якщо потрібно, відмовитися від них. 

Безпосередня мета прикладних наук полягає в застосуванні результатів 

фундаментальних наук при вирішенні пізнавальних і соціально-практичних 

проблем. 

Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою як з теоретичної, так 

і практичної проблематики. Так, на базі економічної теорії, яка є фундамен-

тальною наукою, розвивається мікро- і макроекономіка, економічний аналіз 

тощо. Усі ці науки можна віднести до теоретичної прикладної економіки. 

На стиках прикладних наук і виробництва розвивається особлива га-

лузь досліджень – так звані розробки, в процесі яких реалізуються результати 

практичних прикладних наук у вигляді конкретних технологічних процесів, 

конструкцій, матеріалів. 

Як правило, фундаментальні науки в своєму розвитку випереджають 

прикладні, створюючи для них теоретичну базу. 

Класифікація науки є не самоціллю, вона має, окрім наукового зна-

чення, також і практичне. Вона є теоретичною основою для багатьох сторін 

практичної діяльності суспільства: організації і структури наукових закладів 

та їх взаємовідносин, планування науково-дослідних робіт та їх взає-

мозв’язку, особливо тих робіт, які мають комплексний характер; взає-

мозв’язку теоретичних досліджень з практичними завданнями господарства 

і нарешті, для бібліотечної класифікації. Вищою атестаційною комісією 

(ВАК) України за згодою Міністерства освіти і науки України затверджена 

Національна класифікація наук (табл. 1.1). Кожна із цих наук включає декі-

лька груп. 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.1 

Національна класифікація наук 

 

№ 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки 

1 Фізико-мате-

матичні 

10 Філологічні 19 Психологічні 

2 Хімічні 11 Географічні 20 Воєнні 

3 Біологічні 12 Юридичні 21 Нац. безпека 

4 Геологічні 13 Педагогічні 22 Соціологічні 

5 Технічні 14 Медичні 23 Політичні 

6 Сільськогос-

подарські 

15 Фармацевти-

чні 

24 Фізичне вихо-

вання й 

спорт 

7 Історичні 16 Ветеринарні 25 Державне прав-

ління 8 Економічні 17 Мистецтвоз-

навство 

9 Філософські 18 Архітектура 

 

Загальні цілі й завдання науки на конкретний період розвитку кожна 

держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політичного стану. 

Фундаментальні науки мають розвиватись випереджальними темпами, ство-

рюючи теоретичну базу для прикладних наук. У сфері їх розвитку мають зна-

ходитись, насамперед, розробки вітчизняних наукових колективів, що мають 

світове визнання, а також прикладні дослідження і технології, в яких Україна 

має значний науковий, технологічний та виробничий потенціал і які здатні 

забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок. 

Вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів має 

здійснюватися з пріоритетних напрямів наукового і науково-технічного роз-

витку. 

На сьогодні для України пріоритетними є такі напрями прикладних на-

укових досліджень: 

 нетрадиційні джерела енергії; 

 дослідження космічного простору, астрономія і астрофізика; 

 медицина і медична техніка; 

 дослідження в галузі аграрних технологій і сучасних біотехнологій; 

 ресурсо- й енергозберігаючі та екологічно безпечні технології; 

 нові матеріали та хімічні продукти; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 нові інформаційні технології. 

Отже, структура і класифікація науки в Україні спрямовані на пода-

льший розвиток науки і техніки для зростання інтелектуального потенціалу 

держави та його використання для добробуту людей. 

 



Наукометричні бази 

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з використанням 

як якісних, так і кількісних показників. В основі якісних оцінок лежать ви-

сновки експертів. Суб’єктивність подібних оцінок знижує достовірність 

отримуваних результатів. 

Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і патентній інфор-

мації: це число публікацій, аналіз частоти їхньої цитованості (індекс циту-

вання), індекс Гірша, імпакт-фактор наукового журналу, в якому роботи опу-

бліковані, кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, стипен-

дій, вітчизняних та іноземних премій, участь у міжнародному науковому 

співробітництві, складі редколегій наукових журналів. Із перерахованих 

вище показників останнім часом найбільший інтерес представляють індекс 

цитування, індекс Гірша й імпакт-фактор. Міжнародна практика наукомет-

ричних досліджень сьогодні базується на використанні наукометричних баз 

даних. 

Наукометрична база даних (НМБД) − це бібліографічна і реферативна 

база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікова-

них у наукових виданнях. 

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі міра значущості на-

укової роботи якого-небудь вченого або наукового колективу. Величина ін-

дексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або прі-

звище автора в інших джерелах. Однак для точного визначення значущості 

наукових праць важливо не тільки кількість посилань на них, але й якість цих 

посилань. 

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, заснована 

на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Наприклад, 

вчений має індекс Гірша 5, якщо 5 з його статей цитуються як мінімум 5 разів 

кожна. 

Імпакт-фактор показує, скільки разів у середньому цитується кожна 

опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу. 

Web of Science корпорації Thomson Reuters (http://wokinfo.com/russian/ 

– російськомовний сайт компанії Thomson Reuters) – найавторитетніша у 

світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей. Це наукометрична 

база, що дозволяє здійснювати пошук серед понад 12 000 журналів і 148 000 

мате- ріалів конференцій у галузі природничих, громадських, гуманітарних 

наук і мистецтва, і дає можливість отримати найбільш релевантні дані що вас 

цікавлять. 

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для ві-

дстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Індексує 

18 тис. назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5 

тис. видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій і 

серії книжкових видань. Розробником та власником SciVerse Scopus є видав-

нича корпорація Elsevier. 

Список всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є на сайті SJR. Зна-

http://wokinfo.com/russian/
http://wokinfo.com/russian/


ючи назву журналу, можна знайти його сайт і дізнатися про редакційну полі-

тику, вимоги до авторів тощо. На сайті SJR можна відфільтрувати список жу-

рналів за країнами. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) створений Науковою 

електронною бібліотекою eLIBRARY.RU в рамках проекту, ініційованого 

Федеральним агентством з науки та інновацій (Роснаука). РІНЦ – це меха-

нізм, що дозволяє оцінити рівень наукового видання на основі формальних і 

об’єктивних критеріїв. Основним таким критерієм є відносний показник ци-

тування статей, опублікованих у даному журналі, тобто, його імпакт-фактор. 

Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна наукометрична база да-

них. Цей сайт включає індексування, ранжування та реферування журналів, 

а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних науко-

вих проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, 

що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих 

учених або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс 

Копернікус також пропонує традиційні реферування та індексування науко-

вих публікацій. 

 

Організація науково-дослідної діяльності в Україні 

 

Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільс-

тва, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та інтелектуаль-

ного зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтри-

мки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної скла-

дової національної культури та освіти. 

Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності 

спрямована на: 

– примноження національного багатства на основі використання науко-

вих і науково-технічних досягнень; 

– створення умов для досягнення високого рівня життя людей, їхнього 

фізичного і інтелектуального розвитку за допомогою використання сучас-

них досягнень науки і техніки; 

– зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та 

науково-технічних досягнень; 

– забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчо-

сті. Для досягнення основних цілей держава забезпечує: 

 соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та 

ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, 

включаючи державну підтримку суб’єктів наукової і науково-технічної дія-

льності; 

 створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграції освіти, на-

уки і виробництва; 

 підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів; 



 підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтри-

мку та заохочення наукової молоді; 

 фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних дослі-

джень; 

 підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 

наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх ре-

алізації; 

 створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впрова-

дження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 

 правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 

ефективного використання; 

 організацію статистики в науковій діяльності; 

 проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, но-

вих технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних про-

грам і проектів тощо; 

 стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва 

та інноваційної діяльності; 

 пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, 

нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і тех-

ніки; 

 встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтег-

рації вітчизняної та світової науки. 

При здійсненні державного управління та регулювання науковою дія-

льністю держава керується принципами: 

 органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та 

духовного розвитку суспільства; 

 поєднання централізації та децентралізації управління у науковій дія-

льності; 

 додержання вимог екологічної безпеки; 

 визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності; 

 збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень; 

 використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 

 свободи поширення наукової та науково-технічної інформації; 

 відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, за-

безпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні з захистом 

інтересів національної безпеки. 

Організаційна структура управління науковою діяльністю є складною, 

розгалуженою системою. Державне регулювання і управління розвитком на-

уки здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України і Прези-

дент України. Вищим органом організації науки є Національна академія наук 

України (НАН України). Сукупність всіх органів влади та наукових установ 

України формують організаційну структуру науки. 



Президент України як глава держави і гарантії державного суверені-

тету сприяє розвиткові науки і техніки з метою забезпечення технологічної 

незалежності країни, матеріального достатку суспільства і духовного розк-

віту нації. 

Президент України відповідно до Конституції України та законів Ук-

раїни: 

• визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють державне 

управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні; 

• забезпечує здійснення контролю за формуванням та функціонуванням 

системи державного управління у сфері наукової і науково-технічної діяль-

ності; 

• для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-технічній сфері 

створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і науково-технічної 

політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо розвитку на-

уки, визначення пріоритетних науково-технічних напрямів, вироблення 

стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, розглядає про-

позиції щодо ефективного використання коштів Державного бюджету Ук-

раїни, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та інновацій, щодо 

удосконалення структури управління наукою, системи підготовки і атеста-

ції кадрів. 

Верховна Рада України: 

– визначає основні засади і напрями державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності; 

– затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та за-

гально- державні (національні) програми науково-технічного розвитку Ук-

раїни; 

– здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції Ук-

раїни віднесені до її відання. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконав-

чої влади: 

 здійснює науково-технічну політику держави; 

 подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки та її матеріально-технічного забезпечення; 

 забезпечує реалізацію загальнодержавних науково-технічних програм; 

 затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні програми відпо-

відно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів ро-

звитку науки і техніки. 

Одним із основних важелів здійснення державної політики в сфері на-

укової і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування. Розмір його 

не може бути менше 1,7% валового внутрішнього продукту України. 

Вищим науковим органом держави є Національна академія наук (НАН) 

України, яка очолює, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні 

дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітар-

них наук, а також координує здійснення фундаментальних досліджень у на-

укових установах та організаціях незалежно від форм власності. 



Національна академія наук України (НАН України) – вища наукова ус-

танова України з самоврядною організацією. НАНУ об’єднує дійсних членів, 

членів-кореспондентів та іноземних членів, а також всіх наукових працівни-

ків, що працюють у її наукових установах, здійснюючи дослідження у галузі 

природничих, гуманітарних, суспільних та технічних наук. На кінець 2013 р. 

в НАН України працювало 40211 співробітників, з них 19292 – науковці. Ке-

рівні органи НАН України перебувають у Києві. 

Назва Академії неодноразово зазнавала змін. У 1918–1921 рр. вона іме-

нувалася Українська академія наук (УАН), з 1921 по 1936 р. – Всеукраїнська 

академія наук (ВУАН), у 1936–1991 рр. – Академія наук Української РСР, з 

1991 по 1993 р. – Академія наук України, а з 1994 р. – Національна академія 

наук України. 

Українську академію наук засновано за указом гетьмана Павла Скоро-

падського і урочисто відкрито 24 листопада 1918 року. Її було створено са-

моврядною установою, яка одразу складалася з 45 установ: 15 інститутів, 14 

постійних комісій, 6 музеїв, 2 кабінети, 2 лабораторії, Ботанічний та Акліма-

тизаційний сади, Астрономічна обсерваторія, Біологічна станція, бібліотека, 

друкарня та архів. Видання Академії повинні були друкуватися українською 

мовою. Статут підкреслював загальноукраїнський характер УАН: її дійсними 

членами могли бути не тільки громадяни Української Держави, але й україн-

ські вчені Західної України (що тоді входила до складу Австро-Угорщини). 

Іноземці теж могли стати академіками, але за постановою 2/3 дійсних членів 

УАН. Президію та перших академіків (по три на відділ) призначив уряд, у 

подальшому членів мали обирати ці академіки. 

Керівництво НАН України здійснює її Президент, який вибирається за-

гальними зборами вчених. 

Найвищим керівним органом НАН України є Загальні збори її членів. 

Станом на листопад 2013 р. до складу НАН України входять 199 дійсних чле-

нів (академіків), 366 членів-кореспондентів та 108 іноземних членів. 

Дійсними членами НАН за її статутом можуть бути обрані науковці, 

які зробили видатний внесок у розвиток певного напрямку науки. Членами- 

кореспондентами НАН обирають вчених, які збагатили науку визначними 

здобутками. У жодних нормативних документах НАН немає уточнення щодо 

сутності «видатного внеску» чи «визначних здобутків». Іноземними членами 

НАН можуть бути обрані науковці, які є громадянами інших держав, наукові 

праці яких визнані міжнародним співтовариством та які здійснили внесок у 

розвиток міжнародних зв’язків НАН України. Члени НАН України обира-

ються довічно. 

У період між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії 

здійснює Президія НАН України, приміщення якої представлено на (рис. 

1.4). 

 



 
 

Рис. 1.4 – Приміщення Президії НАН України  

на вулиці Володимирській № 54 у Києві 

 

Президія обирається Загальними зборами строком на п’ять років. До 

Президії входять Президент НАН, віце-президенти, академіки-секретарі від-

ділень наук і голови регіональних наукових центрів.  

При Національній академії наук України створюється Міжвідомча рада 

з координації фундаментальних досліджень в Україні (далі – Рада). Поло-

ження про Раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

НАН складається із ряду відділів відповідних галузей наук. Крім галу-

зевих, є і територіальні відділи (Донецький, Західний, Південний) і територі-

альні філії. Галузеві відділи НАН об’єднують науково-дослідні інститути. 

Крім НАН в Україні функціонують державні галузеві академії наук – Укра-

їнська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія 

педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мис-

тецтв України (далі – академії), які є державними науковими організаціями, 

заснованими на державній власності. 

Кошти на забезпечення діяльності академій щорічно визначаються у 

Державному бюджеті України окремими рядками. Фінансування академій 

може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавст-

вом України. 

Галузеві академії координують, організують і проводять дослідження 

у відповідних галузях науки і техніки. 

Держава передає академіям у безстрокове безоплатне користування без 

права зміни форми власності основні фонди, а також обігові кошти. Викори-

стання майна, переданого академіям, здійснюється ними відповідно до зако-

нодавства та статутів академій. Земельні ділянки надаються академіям у по-

стійне користування відповідно до земельного законодавства України. 

Академії здійснюють свою діяльність згідно з законодавством України 

та своїх статутів, які приймаються загальними зборами академій та затвер-

джуються Кабінетом Міністрів України. 



Загальні збори Національної академії наук України та галузевих акаде-

мій наук мають виключне право вибирати вчених України дійсними членами 

(академіками) та членами-кореспондентами, а іноземних учених – інозем-

ними членами відповідних академій. 

До складу академій можуть входити наукові установи, підприємства, 

організації, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують їх діяльність. 

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

академій здійснюється згідно з законодавством України у межах, що не по-

рушують їхньої самоврядності у вирішенні питань статутної діяльності і сво-

боди наукової творчості. 

Самоврядність академій полягає у самостійному визначенні тематики 

досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарсь-

ких, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. 

Академії виконують замовлення органів державної влади щодо розро-

блення засад державної наукової і науково-технічної політики, проведення 

наукової експертизи проектів державних рішень і програм. 

Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України про ре-

зультати наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, ви-

ділених їм із Державного бюджету України. 

При Президентові України створена Рада з питань науки та науково-

технічної політики як консультативно-дорадчий орган, з метою сприяння фо-

рмуванню державної політики щодо розвитку науки, визначенню пріоритет-

них напрямів, розробці стратегії технологічного розвитку, удосконаленню 

структури управління наукою та системи підготовки і атестації кадрів. 

Основними завданнями Ради є: 

 вироблення пропозицій щодо державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та трансферту тех-

нологій; 

 оцінка стану науки та техніки в Україні; 

 експертиза проектів законів України, актів Президента України, Кабі-

нету Міністрів України з питань наукової та науково-технічної діяльності, 

інтелектуальної власності та трансферту технологій; 

 аналіз проектів національних та державних науково-технічних про- 

грам, пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, ос-

новних засад та напрямів кадрової політики, підготовки, атестації наукових 

кадрів, міжнародного співробітництва з цих питань, поліпшення соціаль-

ного захисту науковців та піднесення суспільного престижу їх праці;  

 сприяння координації діяльності академій наук, закладів вищої освіти, 

галузевих науково-дослідних інститутів, підприємств, установ та організа-

цій у сфері наукової та науково-технічної діяльності; 

 розроблення пропозицій щодо створення цивілізованого ринку 

об’єктів інтелектуальної власності в Україні; 

 підготовка пропозицій щодо фінансування наукової та науково-техніч-

ної діяльності, аналіз ефективності використання коштів, що виділяються 



для цього. 

Раду очолює Президент України. 

Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі приро-

дничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими устано-

вами, закладами вищої освіти, вченими, створюється Державний фонд фун-

даментальних досліджень (далі – Фонд). 

Основними завданнями Фонду є: 

 фінансова підтримка на конкурсних засадах фундаментальних науко-

вих досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітар-

них наук, що виконуються науковими колективами або окремими вченими; 

 сприяння науковим контактам та розповсюдження інформації в галузі 

фундаментальних наукових досліджень в Україні та за кордоном; 

 підтримка міжнародного наукового співробітництва в галузі фундаме-

нтальних наукових досліджень. 

Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке затверджується Кабі-

нетом Міністрів України. 

Головним завданням галузевих міністерств, інших центральних орга-

нів виконавчої влади з проблем науково-технологічного та інноваційного ро-

звитку є розроблення та реалізація єдиної науково-технологічної політики ві-

дповідної галузі, здійснення функцій державного замовника в частині вико-

ристання коштів державного бюджету, що надаються на підтримку науково-

технічного розвитку галузей, та функцій розпорядника галузевих фондів, 

проведення експертизи наукових результатів, організація і проведення моні-

торингу інноваційної діяльності підприємств та установ своєї галузі незале-

жно від їх підпорядкованості. 

Вчені для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, за-

хисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, об-

міну досвідом, об’єднуються в наукові громадські організації, які підлягають 

реєстрації та діють відповідно до законодавства про об’єднання громадян. 

Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові 

колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, 

проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 

співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути колектив- 

ними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств 

відповідно до законодавства України. 

Органи державної влади можуть залучати громадські наукові організа-

ції за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень щодо наукової 

і науко- во-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, на-

уково-технічних програм, проектів і розробок тау взаємодії з ними інформу-

вати населення про безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну 

значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповід-

них програм, проектів і розробок. 

Основними виробниками і носіями знання в суспільстві виступає наука 

в цілому, тобто її організаційна структура та окремі вчені, дослідники. В Ук-

раїні діє розгалужена мережа наукових організацій.  



Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, нау-

кові організації, заклади вищої освіти III-IV рівнів акредитації, громадські 

організації. Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяль-

ності. 

Він має право: обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-

технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та 

загально-людських цінностей; об’єднуватися з іншими вченими в постійні 

або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-

технічної діяльності; брати участь у конкурсах на виконання наукових дослі-

джень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та 

інших джерел; здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні 

результати своєї діяльності; публікувати результати своїх досліджень або 

оприлюднювати їх іншим способом; брати участь у конкурсах на заміщення 

вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників; отримувати, 

передавати та поширювати наукову інформацію; здобувати державне і гро-

мадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, пре-

мій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження 

наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку на-

укових кадрів. 

Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-пе-

дагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-

конструкторську, проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову ро-

боту та (або) організовувати виконання зазначених робіт у наукових устано-

вах та організаціях, закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації, лабора-

торіях підприємств. 

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджу-

ється в установленому порядку. 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є 

колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною 

діяльністю наукової установи. 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи: 

визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; 

здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів нау-

ково-дослідних робіт; розглядає та затверджує поточні плани наукових дос-

ліджень; затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових 

керівників (консультантів); затверджує результати атестації наукових праці-

вників; обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників; у ме-

жах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань; вирі-

шує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (поло-

женням). 

Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм вла-

сності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та вироб-

ництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається 



підтримка держави. Положення про Державний реєстр наукових установ за-

тверджується Кабінетом Міністрів України. 

Наукові установи включаються Міністерством освіти і науки України 

до Державного реєстру наукових установ за умови проходження державної 

атестації. 

Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ: 

 користуються податковими пільгами відповідно до законодавства Ук-

раїни; 

 не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші 

види діяльності; 

 зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спря-

мовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвиток 

дослідницької матеріально-технічної бази. 

Статус національного наукового центру може бути надано науковій ус-

танові, закладу вищої освіти IV рівня акредитації (об’єднанню наукових ус-

танов чи закладів вищої освіти IV рівня акредитації), що проводять компле-

ксні наукові дослідження загальнодержавного значення та мають світове ви-

знання своєї діяльності. 

 

Мета і завдання науково-дослідної роботи студентів. Види і форми 

науково-дослідної роботи студентів 

 

Науково-дослідна робота студентів є найбільш ефективним методом 

підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона максимально розвиває 

творче мислення, індивідуальні здібності, дослідницькі навички студентів, 

дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову ін-

туїцію, глибину мислення, творчий підхід до сприйняття знань і практичне 

застосування їх для вирішення задач і наукових проблем, а також виховує у 

студентів уміння працювати в колективі. 

Зростаючі вимоги науки, техніки, виробництва, інтереси соціального й 

культурного прогресу обумовили перетворення науково-дослідницької ро-

боти студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) країни в об'єктивну необхід-

ність і закономірну особливість удосконалення вищої школи сьогодні. 

Основні цілі науково-дослідної роботи: 

 прищеплювання студентам навичок проведення і постановки самостій-

них наукових досліджень, вироблення творчого підходу до вирішення науко-

вих проблем, що постають перед ними, освоєння методів самостійної роботи 

з науковою літературою, поглиблення ы розвиток знань, їх практичне засто-

сування; 

 залучення найбільш здібних студентів до вирішення науково-техні-

чних проблем, що мають безпосередній вихід у народне господарство; 

 можливість обґрунтованого вибору студентами наукового напря-

мку, де б найбільш яскраво могли виявлятися їх творчі здібності; 

 виховання вже в стінах вузів резерву вчених, дослідників, виклада-

чів, формування потенціалу майбутньої науки; 



 прискорення професійного становлення майбутніх фахівців; 

 придбання студентами вмінь та навичок роботи в колективі, вихо-

вання у студентів почуття колективізму й відповідальності; 

 сприяння науково-технічному прогресу шляхом участі в розробці 

актуальних проблем науки, техніки, культури. 

Головною метою виконання НДРС є формування у студентів професійних 

навичок інженера-організатора виробництва. У процесі роботи над НДР студент 

освоює методику техніко-економічних досліджень, здобуває досвід самостійної 

наукової праці, вчиться умінню текстового, графічного і табличного оформлення 

роботи у вигляді звіту, виступає на семінарах студентської наукової конференції, 

вчиться грамотно, чітко і лаконічно викладати в усній формі результати викона-

ної роботи і захищати свою точку зору; вивчаючи основи організації і плану-

вання наукових досліджень, застосовує ці знання у процесі виконання НДР, на-

магаючись планомірно організовувати свою працю, точно й з мінімальними ви-

тратами часу виконувати обчислення, ефективно використовувати методи  ана-

літичного і графічного аналізу, методи експертних оцінок, прийоми планування 

експерименту, методи побудови монограм. 

До числа загальних факторів розвитку НДРС у вищій школі правомірно 

віднести такі: рівень і характер суспільно-економічного розвитку продукти-

вних сил і виробничих відносин суспільства, ступінь розвитку суспільних ві-

дносин; політичних відносин; рівень суспільної свідомості, вплив науково-

технічного прогресу на сферу соціально-економічного життя суспільства, рі-

вень розвитку науки й зростання її ролі в ефективності підготовки фахівців. 

Специфічними факторами, що впливають на науково-дослідницьку ро-

боту студентів, можна вважати: постійне зростання наукового потенціалу ви-

щої школи; розширення фундаментальних і прикладних досліджень у закла-

дах вищої освіти на основних напрямках науки; зростання значення творчих 

функцій фахівців в умовах науково-технічної революції; наявність і пере-

оснащення матеріально-технічної бази вузів для забезпечення масової участі 

студентів у науково-технічній творчості; широке впровадження в освітній 

процес елементів дослідження і самостійної роботи студентів. 

При аналізі НДРС виявляються наступні фактори, що впливають на ро-

звиток студентської науки безпосередньо в кожному ЗВО: 

1) наявність висококваліфікованих професорсько-викладацьких і нау-

кових кадрів, зайнятих науковими дослідженнями і здійснюючих керівниц-

тво студентською науковою працею; 

2) рівень і обсяг проведених наукових досліджень; 

3) ступінь придатності студентів до наукових досліджень, проведених у 

вузі; 

4) прямий науковий зв'язок ЗВО з науково-дослідницькими закла-

дами, промисловими підприємствами й організаціями; 

5) безупинне удосконалення освітнього процесу з урахуванням новіт-

ніх досягнень сучасної науки і техніки, нових методів і технічних засобів на-

вчання; 

6) пропаганда студентської науки, що сприяє залученню до науково- 



технічної роботи кожного студента. 

У вузах України існують два напрямки науково-дослідницької роботи 

студентів: науково-дослідницька й навчально-дослідницька робота студен-

тів, що здійснюється у процесі навчання, та позааудиторна НДРС. 

У системі підготовки творчих, висококваліфікованих фахівців важливу 

роль, як уже було сказано, відіграє оптимальне сполучення творчої, наукової і 

практичної підготовки студентів. Найбільш ефективним засобом втілення цього 

комплексу в освітній процес є НДРС, введена в освітній процес, яка, власне ка-

жучи, є його невід'ємною частиною. Її основна мета полягає в практичному за-

кріпленні теоретичних знань студентів, формуванні їхнього творчого мислення, 

придбанні навичок самостійного проведення наукових досліджень і т.д. 

Процес творчого формування фахівців проходить кілька етапів. На 

першому етапі науково-дослідницька робота передбачається навчальними 

планами і є обов'язковим видом знань. 

Введення елементів дослідження при виконанні практичних і лабора-

торних робіт під час проходження виробничої практики перетворилося на 

провідну форму НДРС. Вона дозволяє перенести акцент навчання як процесу 

пасивного, репродуктивного засвоєння знань на навчання як активне, проду-

ктивне пізнання, розвиток пізнавальної активності, творчого мислення, нау-

кової ерудиції, придбання студентами навичок і методів ведення наукової 

праці й експериментальних досліджень. 

Практика свідчить про велику ефективність цієї форми роботи, що за-

безпечує найбільш масове залучення студентів до наукової праці, яка прово-

диться професорсько-викладацьким складом ЗВО, сприяючи перетворенню 

її в обов'язковий елемент освітнього процесу. 

 

Види і форми науково-дослідної роботи студентів 

Критерієм дієвості вищої школи є те, наскільки широко використову-

ється її науковий потенціал, спрямований на вирішення найважливіших со-

ціальних та економічних завдань, наскільки активно й успішно в науково-

дослідній роботі бере участь студентська молодь. Науково-дослідна робота 

студентів (НДРС) є обов’язковою, органічною, невід’ємною частиною підго-

товки спеціалістів в університеті і входить до числа основних задач універ-

ситету, що вирішуються на основі єдності освітнього і наукового процесів. 

Розвиток наукових досліджень у вищий школі безпосередньо впливає 

на якість освітнього процесу, оскільки вони модифікують не лише вимоги до 

рівня знань студентів, а й сам процес навчання та його структуру, підвищу-

ючи ступінь підготовки майбутніх фахівців, розширюючи їхній творчий і 

практичний кругозір. 

Організація наукової діяльності у вищій школи передбачає поліпшення 

якості підготовки фахівців, здатних після закінчення закладу вищої освіти 

самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, бути на рівні з передовими 

ідеями наукової теорії та практики. Тому саме тут важливо прищепити сту-

дентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мис-

лити самостійно. 



Таким чином, використання результатів наукових досліджень у вищій 

школі не лише змінює зміст і сенс самих наукових дисциплін, а й підказує 

нові форми і методи проведення освітнього процесу. 

Результати науково-дослідної роботи відбиваються в нових курсах, ле-

кціях і практичних (семінарських) заняттях. Як свідчить практика, захоп-

лення науковими дослідженнями робить для студентів дисципліни, які ви-

вчаються, предметними, стимулюючи їх засвоєння. При цьому якість засво-

єння теоретичного матеріалу значно підвищується, що відбивається на ско-

роченні часу, необхідного для засвоєння нової інформації. Такий взає-

мозв’язок дозволяє студентам успішно виконувати напружену навчальну 

програму, самостійно вивчати додаткову літературу й водночас робити перші 

кроки в науці. 

Залучення студентів факультетів до наукової творчості, організація 

студентської науково-дослідної роботи – важлива складова підготовки висо-

кокваліфікованих фахівців. Тому кожен студент з перших днів свого нав-

чання в університеті повинен активно розвивати свої творчі здібності, здобу-

вати необхідні навички проведення самостійного наукового процесу, оволо-

дівати сучасними методами науково-дослідної роботи. 

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – це своєрідний творчий 

процес, який потребує наявності цілої низки здібностей, умінь і навичок, а 

саме: творчого мислення, глибокого проникнення в суть фактів і явищ з ви-

користанням законів мислення. В Україні система організації НДРС створю-

валася на підґрунті інтенсивного розвитку у закладах вищої освіти наукової 

роботи, розширення їхньої мережі, зміцнення їхніх творчих зв’язків з підп-

риємствами, галузевими науково-дослідними інститутами, а також дослід-

ними інститутами Національної Академії наук України та зарубіжних країн. 

Головною метою організації і розвитку системи НДРС є підвищення рівня 

наукової підготовки спеціалістів з вищою професійною освітою і виявлення 

талановитої молоді для подальшого навчання і поповнення педагогічних і на-

укових кадрів закладів вищої освіти, науково-дослідних організацій і уста-

нов. 

Основними завданнями НДРС є: 

 забезпечення інтеграції навчальних занять і науково-дослідної роботи 

студентів; 

 створення умов для розкриття і реалізації особистісних творчих здіб-

ностей студентської молоді; 

 відбір талановитої молоді, яка проявила здібності та стремління до на-

укової і педагогічної діяльності; 

 розширення масовості і підвищення результативності участі студентів 

у науковій діяльності, шляхом залучення студентів до досліджень з пріори-

тетних напрямів науки, що пов’язані з сучасними потребами суспільства і 

держави; 

 розвиток наукових міжвузівських зв’язків як в Україні, так і з країнами 

близького і дальнього зарубіжжя. 

Науково-дослідна робота студентів є комплексною системою, що має 



забезпечити безперервну участь студентів у науковій роботі протягом всього 

періоду навчання. Важливим ознакою комплексності виступає наступність її 

методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї нав-

чальної дисципліни до іншої, від одних видів навчальних занять до інших. 

При цьому необхідно, щоб обсяг і складність набутих студентами у процесі 

наукової роботи знань, вмінь, навичок зростала поступово. 

Так, наприклад, на першому і другому курсах метою і основним зміс-

том всієї роботи має бути формування у студентів у ході загальнонаукової 

підготовки перспективних навичок, умінь і набуття елементарних знань 

щодо виконання наукової роботи, навчання основам самостійної роботи, ро-

звиток нестандартного мислення. Тут можуть бути корисними реферативна 

робота і елементи наукових досліджень у ході лабораторних і практичних 

робіт. 

На третьому курсі, у ході загальної і спеціальної підготовки, виконанні 

самостійних невеликих досліджень і завдань творчого характеру, відбува-

ється формування спеціальних дослідницьких навичок, поглиблення знань 

методів, методик, технічних засобів виконання досліджень і обробки резуль-

татів. Ускладнюються задачі і форми наукових досліджень, збільшується їх 

обсяг. Робота набуває більш яскравого творчого характеру. 

На четвертому курсі і, особливо, в магістратурі подальше формування, 

закріплення і удосконалення знань, вмінь і навичок, розвиток творчого мис-

лення і підходу до вирішення конкретних задач, вміння самостійно приймати 

і реалізовувати рішення конкретних задач, використання отриманих знань на 

практиці має відбуватися, головним чином, у процесі самостійної науково-

дослідної роботи студентів за індивідуальними завданнями. Тому слід студе-

нтам мати у своєму активі участь у конференціях, конкурсах усіх рівнів. 

Організація науково-дослідної роботи студентів здійснюється під кері-

вництвом і контролем з боку ректорату, деканату, завідувачів кафедр. Найва-

жливіша роль в її постановці належить Раді молодих учених (РМУ), що 

об’єднує студентів, які займаються науково-дослідною діяльністю. Основ-

ними завданнями РМУ є організація спільно з кафедрами студентських нау-

кових гуртків, різних видів бюро, використання різноманітних форм прове-

дення наукової роботи студентів. У межах роботи РМУ проводяться студе-

нтські наукові конференції, конкурси, виставки студентських наукових ро-

біт, студенти залучаються до лекційної, просвітницької діяльності поза ме-

жами університету. 

Наукова діяльність студентів поділяється на навчально-дослідну ро-

боту, тобто роботу, що включається до навчального процесу, та науково-до-

слідну роботу, що виконується в позааудиторний час. 

 

Навчально-дослідна робота студентів 

Головне завдання навчально-дослідної роботи студентів – поглиб-

лення й творче освоєння навчального матеріалу, набуття студентами навичок 

самостійної теоретичної та експериментальної роботи, ознайомлення з сучас-

ними методами наукових досліджень, технікою експерименту, реальними 



умовами роботи у наукових та виробничих колективах. Навчально-дослідна 

робота студентів починається на другому курсі навчання з ознайомлення сту-

дентів з теоретичними засадами постановки, організації й виконання науко-

вих досліджень, з методикою вивчення наукової літератури, планування і 

проведення експерименту, обробки наукових даних тощо. 

Навчально-дослідна робота студентів передбачає: 

 написання рефератів на основі добору і вивчення таких джерел науко-

вої літератури як: окремі розділи монографій, наукові статті вітчизняних і 

зарубіжних авторів; 

 виконання практичних і домашніх завдань, контрольних робіт, що міс-

тять елементи наукових досліджень і вимагають від студентів ознайомлення 

з достатньо широким колом літератури, використання комп’ютерної та іншої 

техніки; 

 підготовку і захист курсових, дипломних і магістерських робіт, 

пов’язаних з проблематикою наукових досліджень спеціальних кафедр, нау-

ково-дослідної частини університету, науково-дослідних підрозділів філо-

софського факультету; 

 виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного харак-

теру в період навчальної, виробничої, асистентської практики, індивідуаль-

них завдань, спрямованих на розробку і вирішення різних конкретних про-

блем. 

Отже, навчально-дослідна робота студентів охоплює майже всі головні 

форми навчальної роботи й передбачає активну участь студентів в їх здійс-

ненні, спрямовує студентів на творче вирішення актуальних наукових і виро-

бничих завдань, а також передбачає активне включення студентів у діяль-

ність тих установ, організацій, в яких їм доведеться працювати після закін-

чення університету. 

Участь у навчально-дослідній діяльності, що включена до навчального 

процесу, є обов’язковою для кожного студента. Навчально-дослідну роботу 

планують та організовують як загальнонаукові, так і спеціальні кафедри уні-

верситету у ході вивчення загальних і спеціальних дисциплін, що виклада-

ються на кафедрах. У ході вивчення саме цих дисциплін студент у великих 

обсягах виконує практичні завдання, проходить навчальну, виробничу прак-

тику, пише контрольні, курсові, дипломні й магістерські роботи. 

На молодших курсах студенти пишуть реферати, тему яких вони мо-

жуть обирати самостійно із запропонованих кафедрами переліків тем. Пра-

цюючи над цими рефератами, вони вивчають спеціальну літературу, статті з 

фахових журналів. Ці реферати часто слугують основою виступів студентів 

з доповідями на семінарах, науково-практичних студентських конференціях. 

Починаючи з другого курсу і на наступних, завдання науково-дослід-

ного характеру, переважно, вводяться до семінарських і практичних занять, 

до програми навчальної та виробничої практики, до контрольних і курсових 

робіт. Їхня складність поступово зростає. Завдання, що виконуються в межах 

навчально-дослідної роботи студентів, у першу чергу спрямовані на активну 

участь студентів у роботі за науковими темами,  у розв’язанні проблем, над 



якими працюють випускаючі кафедри, а також факультет у цілому. При 

цьому особлива увага приділяється залученню студентів до збирання, аналізу 

й узагальнення матеріалів, постановки й проведення наукових експеримен-

тів, підготовки наукових доповідей і повідомлень. 

Особливо широких можливостей студенти набувають для виконання 

як індивідуальних, так і колективних завдань науково-дослідного характеру 

під час виробничої практики. Тут вони можуть бути залучені до збирання й 

узагальнення матеріалів, наприклад, соціологічних досліджень, пошуку архі-

вних документів тощо. 

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних та спеціальних 

дисциплін використовують елементи наукових досліджень у формі науко-

вого пошуку, готують огляд літератури і розробляють пропозиції, що містять 

елементи новизни з теми роботи; узагальнюють передовий практичний дос-

від, застосовують економіко-математичні методи, комп’ютерну та організа-

ційну техніку, інформаційні технології. Проблеми наукового пошуку відо-

бражені у курсових роботах студентів, мають знайти своє продовження у ди-

пломній роботі, а також бути частиною наукової тематики відповідної кафе-

дри. 

У дипломній роботі повинні мати місце елементи дослідницького по-

шуку, що характеризує здатність і підготовленість студента теоретично 

осмислити актуальність обраної теми, її науково-прикладну цінність, можли-

вість проведення самостійного наукового дослідження і застосування отри-

маних результатів у практичній діяльності базового підприємства, за матері-

алами якого виконувалось дослідження. 

Тому тематика дипломних робіт має бути тісно пов’язана з тематикою 

науково-дослідних робіт кафедри, з інтересами підприємства, ті на базі якого 

студент виконує дипломну роботу, бути частиною госпдоговірної науково-

дослідної тематики кафедри, факультету закладу вищої освіти (рис. 1.5). 

Кожний студент під час навчальної та виробничої практики, крім зага-

льного завдання, передбаченого програмою практики, виконує відповідно до 

своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які видає випускаюча ка-

федра. Виконання завдання відображається в щоденнику в окремому розділі 

звіту про проходження практики і може використовуватись при підготовці 

доповідей на конференції, інформаційних семінарах, при написанні курсових 

та дипломних робіт. 

 



 
 

Рис. 1.5 – Система науково-дослідної роботи студентів 

 

 

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) 

Головними напрямами організації НДРС можуть бути такі: 

 підвищення якості освітнього процесу за рахунок спільної участі сту-

дентів і викладачів у виконанні різних науково-дослідних робіт; 

 участь студентів у проведенні прикладних, пошукових і фундамента-

льних наукових дослідженнях; 

 підтримка і розвиток наукових шкіл вузів в руслі наступності поколінь; 

 розвиток у студентів здатності до самостійних обґрунтованих наукових 

суджень і висновків; 

 наданням студентам можливостей у процесі навчання спробувати свої 

сили у різних напрямах сучасної науки. 

Завданнями науково-дослідної роботи є: 

 навчання студентів методиці й засобами самостійного вирішення нау-

кових завдань, навичкам роботи в наукових колективах; 

 ознайомлення з методами організації творчої роботи; 

 сприяння успішному розв’язанню актуальних проблем науки та соціа-

льного розвитку суспільства. 

НДРС, виступаючи продовженням і поглибленням навчально-дослід-

ної роботи, надає студенту можливість виявити творчу ініціативу, перевірити 

у ході виконання практичних і лабораторних робіт (на практиці) вивчений 

матеріал, вчить збирати, систематизувати, аналізувати й узагальнювати його, 

самостійно вести науково-дослідну роботу. 



Форми організації й проведення НДРС в університеті різні й передба-

чають: 

 роботу студентів у наукових гуртках, що організовуються загальнона-

уковими і спеціальними кафедрами; 

 участь студентів групами або в індивідуальному порядку в науково-до-

слідних темах професорсько-викладацького складу факультету; 

 роботу у студентських наукових бюро, творчих студіях, майстернях; 

 лекторську роботу з розповсюдження знань у галузі науки та культури; 

 роботу на громадських засадах як викладачів різних професійних шкіл, 

що створюються при факультеті; 

 участь студентів у наукових організаційно-масових і змагальних захо-

дах різного рівня (кафедральні, факультетські, регіональні, всеукраїнські, 

міжнародні), що стимулюють розвиток як системи НДРС, так і творчість ко-

жного студента. До них відносяться: наукові семінари, конференції, симпозі-

уми, конкурси наукових і навчально-дослідницьких робіт студентів, олімпі-

ади з дисциплін та спеціальностей. 

Найбільш поширеною формою НДРС можуть бути студентські наукові 

гуртки й проблемні (наукові) семінари. Кожен з них являє собою невеликий 

(5–6 осіб) творчий колектив студентської молоді, який працює над однією 

проблемою чи темою з певними фрагментами. Кожним науковим гуртком 

керує професор або викладач профільної кафедри, а його помічником є ста-

роста гуртка, який обирається студентами. Наукові гуртки й проблемні семі-

нари працюють за планами, що складаються щорічно. 

Зміст роботи наукових гуртків може включати такі різновиди: 

 складання рефератів та анотацій на вітчизняну та зарубіжну наукову 

літературу; написання рецензій на статті та книги; підготовка оглядів літера-

тури з певної проблеми або теми; 

 підготовка наукових доповідей і повідомлень на основі збирання, ви-

вчення й узагальнення документальних і літературних джерел, виявлення та 

аналіз архівних документів з теми дослідження; 

 підготовка наочних посібників, збирання матеріалу для оформлення 

стендів у навчальних кабінетах і на кафедрах; 

 підготовка до публікації наукових статей у студентських кафедральних 

і факультетських збірниках наукових праць. 

Якщо на перших курсах навчання в університеті науково-дослідна ро-

бота студентів реалізовується переважно у вигляді рефератів і доповідей, то 

на старших курсах й, особливо випускних, студентські наукові гуртки й про-

блемні групи зосереджують свою увагу на дослідженні сучасних актуальних 

наукових проблем. 

Плідною є також така форма НДРС, як залучення студентів до вико-

нання науково-дослідних робіт, що проводяться за планами кафедр і факуль-

тету в цілому. Це дозволяє студентам набувати, крім професійних знань, ще 

й навичок ділового, професійного спілкування в конкретному науковому ко-

лективі. 

У межах НДРС на факультеті можуть створюватися лекторські бюро, 



школи молодого лектора тощо. У лекторському бюро студент оволодіває на-

вичками усного публічного мовлення, виробляє мовну культуру, вчиться спі-

лкуватися із слухачами, встановлюючи контакт з аудиторією, розуміти її по-

треби та інтереси. 

Тематика лекцій, які готують студенти, може бути різноманітною і ви-

значається загальнонауковими і спеціальними кафедрами факультету, які ор-

ганізують діяльність відповідного лекторського студентського бюро. 

Ще однією формою НДРС є участь у конкурсах наукових студентських 

робіт, які організує Міністерство освіти й науки України, різні громадські 

організації, а також факультети. Кращі студентські роботи відзначаються і 

заохочуються як морально, так і матеріально, а саме, дипломами, подяками, 

грошовими преміями. 

Підсумки студентської науково-дослідної роботи за рік підводять на 

щорічних спільних наукових конференціях студентів і викладачів факуль-

тету, які вже стали традиційними. Це не одноразова акція – за нею стоїть ко-

пітка щоденна праця як студентів, так і професорсько-викладацького складу 

факультету. Проводяться конкурси на найкращу студентську доповідь, на 

найкращу наукову роботу тощо. 

Участь конференціях та конкурсах наукових студентських робіт і отри-

манні заохочення повинні враховуватися у НДРС. Це дає змогу обґрунтувати 

висновок про можливість зарахування студента до резерву кандидатур 

вступу до магістратури, аспірантури, а також для рекомендації на роботу, по-

в'язану з дослідженнями техніки. 

Участь студентів у науково-дослідній роботі найбільш активно розви-

вається завдяки тому, що на кафедрах, на факультеті, в університеті існує ат-

мосфера творчості, використовуються різноманітні форми й методи, а студе-

нти виявляють справжній інтерес до наукового пошуку, до дослідження ак-

туальних наукових проблем, пов’язаних із характером і змістом їхньої май-

бутньої професійної діяльності. 

Після вивчення лекційного курсу «Технологія наукових досліджень в 

технічному сервісі» студенти виконують практичні завдання з набуття нави-

чок у реферуванні літератури, складання плану наукової статті, обґрунту-

вання теми дослідження тощо. Засвоєні знання з технології наукових дослі-

джень студенти застосовують при вивченні професійно орієнтованих дисци-

плін, аспіранти – при виконанні науково-дослідної роботи, узагальненні її ре-

зультатів, апробації достовірності проведеного дослідження тощо. 

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних та спеціальних 

дисциплін використовують елементи наукових досліджень у формі науко-

вого пошуку: готують огляд літератури і розробляють пропозиції, що містять 

елементи новизни з теми роботи; застосовують економіко-математичні ме-

тоди, комп'ютерну та організаційну техніку; інформаційні технології; узага-

льнюють передовий практичний досвід; оптимізують пропозиції із застосу-

ванням економічних критеріїв, спрямованих на підвищення ефективності і 

якості роботи. 



Елементи наукового пошуку, відображені у курсових роботах (проек-

тах) студентів, мають бути розширені у майбутній дипломній роботі (прое-

кті), а також науковій тематиці відповідної кафедри. 

Аналогічні завдання ставлять перед аспірантами в процесі проведення 

досліджень за обраною темою дисертації. Відмінність полягає лише у масш-

табності та цілеспрямованості досліджень аспіранта, що зумовлено обраною 

ним темою. 

Кожний студент під час навчальної та виробничої практики, крім зага-

льного завдання, передбаченого програмою практики, виконує відповідно до 

своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які видає випускаюча ка-

федра. Завдання фіксується у щоденнику і погоджується з підприємством, на 

якому провадиться практика. Виконання завдання відображається у окре-

мому розділі звіту про проходження практики і може використовуватися в 

інших видах науково-дослідної роботи студентів (НДРС), зокрема, у допові-

дях та інформаціях на семінарах, при написанні курсової і дипломної робіт 

та ін. 

Студентський науковий семінар, як один із видів НДРС, є обов'язковим 

видом аудиторних занять, які включають у розклад. Проведення семінару пе-

редбачає поглиблене вивчення питань з тематики НДРС, виступ всіх студен-

тів з доповідями з обраної ними науково-дослідної теми, захист своїх висно-

вків і пропозицій, отриманих у результаті проведеного дослідження. У обго-

воренні доповідей беруть участь два опоненти із числа учасників семінару. 

Опоненти попередньо ознайомлюються з доповіддю, вивчають літературу до 

теми доповіді і дають розгорнуту аргументовану оцінку при обговоренні, в 

якому беруть участь студенти академічної групи. Керує студентським науко-

вим семінаром завідуючий кафедрою або викладач, який активно і плідно 

працює у галузі науки. 

Подана методика роботи наукового семінару студентів і захист на ньому 

результатів проведеного дослідження аналогічні з роботою спеціалізованої вче-

ної ради ЗВО, наукової установи, яка розглядає результати досліджень конкрет-

ної теми аспірантом або групою наукових співробітників. 

Дипломна робота (проект) студента, який навчається за фахом інже-

нера, повинна бути дослідного характеру. Тому якість її підготовки значною 

мірою залежить від рівня виконання елементів дослідного пошуку, передба-

ченого всіма видами НДРС за весь період навчання. У дипломній роботі 

практично перевіряють здатність і підготовленість студента теоретично 

осмислити актуальність обраної теми, її науково-прикладну цінність, можли-

вість виконання самостійного наукового дослідження і застосування отрима-

них результатів у практичній діяльності базового підприємства, за матеріа-

лами якого виконано в основному дослідження. Тому тематика дипломних 

робіт має бути тісно пов'язана з тематикою науково-дослідних робіт кафедри, 

з інтересами підприємства, на матеріалах якого студент виконує роботу. По-

дібні вимоги ставляться до аспіранта при написанні дисертаційної роботи, з 

тією лише особливістю, що аспірант має добирати групу підприємств для 

узагальнення результатів дослідження та розробки науково обґрунтованих 



рекомендацій для практики господарювання чи бізнесу. 

Таким чином, усі види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспіра-

нтів спрямовані на активізацію творчого мислення їх, застосування наукових ме-

тодів у вирішенні конкретних ситуацій у економіці, що сприяє підвищенню якості 

підготовки спеціалістів для народного господарства та кадрів науки.  


